
Director adjunct al Inspectoratului Național de Probațiune 
 

I. Scopul general al funcției: 

Organizarea activității de probațiune și coordonarea activității de asistență și consiliere în vederea 
reintegrării în comunitate a subiecților probațiunii. 

II. Sarcinile de bază: 

1. Coordonarea și organizarea activităților de probațiune; 

2. Monitorizarea procesului de supraveghere, asistență și consiliere a subiecților de probațiune; 

3. Monitorizarea activității subdiviziunilor teritoriale, conform competențelor atribuite; 

4. Monitorizarea aplicării programelor probaționale; 

5. Conducerea/managementul activității de probațiune. 

 

III.  Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept.  

Experienţă profesională: 4 ani de experienţă profesională în domeniu.  

Cunoştinţe: 

- Cunoaşterea formei organizatorice şi structurii sistemului probaţiune; 

- Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale din domeniu probaţiunii; 

- Posedă cunoștințe în domeniul sociologiei sau psihologiei sau asistenței sociale sau pedagogiei; 

- Posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii publice, de 

gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale; 

- Cunoaşterea limbii de stat; 

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); 

- Abilităţi de utilizare a computerului. 

 

IV. Nivelul de salarizare. Salariul funcționarului public, potrivit Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar 

de salarizare în sectorul bugetar, este constituit din: 

- salariul de bază în mărime de 14820 lei; 

- sporul pentru gradul profesional; 

- sporul pentru performanță.  

V. Bibliografia concursului: 

 

■ Constituţia Republicii Moldova; 

■ Hotărîrea Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune.   

■ Acte normative în domeniul serviciului public: 

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 
- Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 
- Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale; 

- Legea nr. 239/2009 privind transparenţa în procesul decizional. 

- Legea nr. 82/2017 integrității. 
 

■ Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale: 

- Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern; 

- Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate. 
 

■ Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Codul penal al Republicii Moldova;  

- Codul de procedură penală al Republicii Moldova;   

- Codul contravențional al Republicii Moldova;   

- Codul de executare al Republicii Moldova;  

- Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune; 

- Legea nr. 297/1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile din 

detenție; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1015/2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului 

probaţiunii pentru anii 2016-2020  şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1643/2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii;    



- Hotărîrea Guvernului nr.210/2013 cu privire la aprobarea Codului de etică al consilierului de 

probațiune;   

- Hotărîrea Guvernului nr.746/2015 cu privire la crearea Consiliului național de coordonare a 

activității de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție;  

- Hotărîrea Guvernului nr. 1322/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea 

electronică a persoanelor; 

- Ordinul ministrului justiției nr. 299/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul 

de întocmire a referatului presentinţial de evaluare psihosocială a personalității; 

- Ordinul ministrului justiției nr. 347/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de planificare a 

probațiunii.  

  

  

 

 


